Haike Germann
Centrum voor Emotieve Therapie
Emotieve Therapie: daar word je blij van!

Cookieverklaring
Algemeen
De website van Haike Germann therapie & training (Centrum voor Emotieve Therapie)
www.emotievetherapie.nu gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website en/of flash-applicaties
wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een
volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Het gebruik van cookies is
van groot belang voor het goed laten functioneren van onze websites, maar ook cookies
waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van
bezoekers kan het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.
Toestemming voor het gebruik van cookies
Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit vraag ik door middel
van een zogenaamde cookiebanner.
Cookies blokkeren en verwijderen
Je kunt cookies ten allen tijde zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun
je je browser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst.
Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze
mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert kan
dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.
Als je het gebruik van cookies weigert kun je de website helemaal niet meer bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De
advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kunnen daardoor
vaker worden herhaald. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser voor het
aanpassen van je instellingen. Voor het verwijderen van cookies klik je op de volgende link:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
Statistieken
De website houdt statistieken van bezoekers bij via Google Analytics.
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Cookiegebruik door derden
Haike Germann therapie & training is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker
kan doorlinken of die de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van sociale media waaronder YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook en dergelijke.
Websiteprovider
De websiteprovider van mijn website is Wix. Bij inschrijving via mijn website heeft Wix toegang tot bepaalde algemene persoonsgegevens. Wix is een Amerikaans bedrijf dat aangeeft
volledig te voldoen aan de Europese wetgeving GDPR. Lees het privacybeleid van Wix voor
meer informatie over cookies:
https://nl.wix.com/about/privacy?experiment_id=text_link_2_resp&utm_campaign=em_bla
st_marketing_notification_gdpr_16052018&utm_source=email_mkt_expert5
Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies
De teksten van mijn website kunnen worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen.
Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om
op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
In de artikelen op mijn website kan gebruik gemaakt worden van content die op andere
websites wordt gehost en op deze website kan worden ontsloten door middel van bepaalde
codes (embedded content). Denk hierbij bijvoorbeeld aan YouTube video’s. Deze codes
maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben geen controle over of verantwoordelijkheid
voor het cookiebeleid van derden.
Het kan voorkomen dat via mijn website cookies worden geplaatst door anderen, waarvan ik
niet altijd op de hoogte ben. Kom je op mijn website onvoorziene cookies tegen die je niet
kunt plaatsen? Laat het mij weten via contact@haikegermann.nl.
Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies zij
plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier
zij jouw privacy waarborgen.
Slotopmerkingen
Haike Germann therapie & training zal deze verklaring regelmatig moeten aanpassen,
bijvoorbeeld wanneer mijn website wordt aangepast of wanneer de regels rondom het
gebruik van cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.
Mocht je verder nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met
contact@haikegermann.nl

ING rekeningnummer: NL81INGB0005142860
Kamer van Koophandel: 50549502
BTW-nummer: 177357095B01
AGB-code zorgverlener: 90-042016

Haike Germann therapie & training
Kerkveld 19
3431 EB Nieuwegein
06-46495505
www.emotievetherapie.nu
contact@haikegermann.nl

Centrum voor Emotieve Therapie is een handelsnaam van Haike Germann therapie & training
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